EDUSKUNTA – RIKSDAGEN
Eduskunnan keskuskanslia

27.6.2019

PUHEMIESNEUVOSTON AAMUKOULU TORSTAINA 27.6.2019 klo 8.30 -10.00

Läsnä:

Puhemiehet:
Vanhanen Matti, kesk,
Haatainen Tuula, sd
Eerola Juho, ps
Hassi Satu, vihr
Ojala-Niemelä Johanna, sd
Niikko Mika, ps
Koskinen Johannes, sd
Alanko-Kahiluoto Outi, vihr
Purra Riikka, ps
Meri Leena, ps
Kymäläinen Suna, sd
Kalmari Anne, kesk
Kanerva Ilkka, kok
Risikko Paula, kok
Vehviläinen Anu, kesk
Kari Mika, sd
Strand Joakim, r
Kontula Anna, vas
Hoskonen Hannu, kesk
Räsänen Päivi, kd
Virkamiehet
Paavola Maija-Leena, Tuovinen Timo, Kulovesi Tuula, Timonen Marjo, Linna Antti, Sarhimaa
Johanna, Flinck Jari

YHTEENVETO
1.

Puheenjohtajana valiokunnassa
- liite 1: Valiokunnan puheenjohtajan tehtävät

Apulaispääsihteeri Timo Tuovinen esitteli Valiokunnan puheenjohtajan tehtävät –muistion. Lisäksi Tuovinen
totesi, että valiokuntaopas tullaan päivittämään ja siihen liittyvät mahdolliset kommentit voi toimittaa
hänelle.
Keskusteltiin laajasti valtiokuntatyön johtamisesta ja valiokuntatyöstä yleensä.

Puhemies: Tätä keskustelua jatketaan syksyllä mm. eduskuntatyön uudistamistyöryhmän yhteydessä.
Lähtökohta on, että valiokunnat työskentelevät päätösvaltaisina. Hallituksen aikataulujen pitävyys on
tärkeää eduskunnan työn kannalta samoin kuin valiokuntien aikataulujen keskinäinen koordinointi.

2.

Keskustelukulttuuri täysistunnossa ja muut istuntokäytännöt
- liite 2: Täysistuntokäytännöt -muistio

Lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi esitteli muistion täysistuntokäytännöistä. Muistio on
pohjustusta syksyn puhemiesneuvoston aamukouluun. Muistiossa oltaisiin sallimassa kannettavat
tietokoneet myös istuntosalissa (ei puhujakorokkeella). Puhemiesneuvosto linjaa asian syksyllä.
Keskusteltiin muistiossa esiintuoduista asioista (mm. vastauspuheenvuoroista, parlamentaarisesta
kielenkäytöstä, pukeutumisesta, suullisista kyselytunneista, puhemiehen roolista istuntojen johtajana).
Puhemiehen yhteenveto: Puhemies voi tarvittaessa käydä ryhmissä keskustelemassa säännöistä.
Kyselytunnin osalta ei olla tekemässä uusia linjauksia, se on jatkossakin opposition areena.

3.

Eduskuntatyön uudistaminen (työryhmä asetettu 14.6.2019)
- liite 3: Eduskuntatyön II uudistamistyöryhmän asettamismuistio 14.6.2019
- liite 4: Viime vaalikaudella kokoontuneen eduskuntatyön uudistamistyöryhmän
viimeisen kokouksen pöytäkirja 27.2.2919
- liite 5: Kokoomuksen eduskuntaryhmän kehittämisehdotukset hallitusohjelman ja sen
toimeenpanon käynnistymisen eduskuntakäsittelyä koskien

Istuntoyksikön päällikkö Antti Linna esitteli aineiston.
Puhemies totesi, että viime vaalikaudella aloitettua eduskuntatyön uudistamistyötä jatketaan tällä
kaudella. Tavoitteena on uudistaa koko talon työskentelyä ottaen oppia aiemmista kokemuksia. Edustajien
tulee myös kokea työnsä mielekkääksi. Valiokuntatyöskentelyn kehittämisen lisäksi pohdittavana ovat mm.
mahdolliset muutokset budjettimenettelyihin sekä asioiden ilmiöpohjaisen käsittelyn huomioiminen
eduskunnan päässä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän tekemät ehdotukset on hyvä käsitellä
uudistamistyöryhmässä.
Osallistujat pitivät yleisesti hyvänä ajatusta siitä, että valiokunnat kuulevat heti syyskuussa
vastuuministereitä ao. hallinnonalan lainsäädäntösuunnitelmasta.

4.

Muut asiat
- liite 6: Puhemiesneuvoston asema ja tehtävät -muistio

Pääsihteeri Maija-Leena Paavola esitteli muistion ja kertoi muutenkin puhemiesneuvoston menettelyistä.
Puhemies totesi, että vaikka puhemiesneuvoston kokoukset ovat lyhyitä, niin keskustelu niissä on sallittua.
Tavoitteena on kuitenkin, että istunnot alkavat ajoissa. Aamukouluissa on mahdollisuus keskustelulla
asioista laajemmin. Ehdotettiin, että syksylle varataan jo kaksi ajankohtaa aamukouluille.

